
 

 

                                                                                                                                                                        
 

                                                                                                                                                       

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN 

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2019   

 

 Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Tuyển sinh đào tạo tiến sĩ 

+ Đối tượng tuyển sinh: Có bằng tốt nghiệp đại học ngoại ngữ các hệ đào tạo (chính 

quy, vừa làm vừa học, bằng do nước ngoài cấp) ngành đúng, ngành phù hợp với 

ngành, chuyên ngành đăng kí dự thi. Các đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học do cơ 

sở giáo dục nước ngoài cấp phải nộp kèm theo văn bản công nhận của Cục Khảo thí và 

Kiểm định chất lượng Giáo dục, Bộ GD&ĐT. 

+ Thời gian đào tạo: 02 năm theo hình thức chính quy tập trung. 

+ Chuyên ngành tuyển sinh:  

Ngôn ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn);  

LL&PP dạy học BM Tiếng (Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc). 

+ Thời gian thi:     Thứ Bảy và Chủ nhật (14-15/09/2019) 

 + Đối tượng dự tuyển: 

 - Có bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng hoặc chuyên ngành phù hợp với 

ngành đăng kí dự tuyển. 

- Thí sinh dự tuyển chuyển tiếp sinh đào tạo tiến sĩ từ cử nhân cần có bằng 

cử nhân chuyên ngành đúng hoặc chuyên ngành phù hợp với ngành đăng kí 

dự tuyển. 

+ Thời gian đào tạo:  

- Đào tạo từ cử nhân: 04 năm theo hình thức tập trung 

- Đào tạo từ thạc sĩ:   03 năm theo hình thức tập trung 

+ Chuyên ngành xét tuyển:  

            Ngôn ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc) ;  

            LL&PP dạy học BM Tiếng ( Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc) 

+ Thời gian xét tuyển:           Từ 14/9 đến 25/9/2019 

Đăng kí dự thi: Thí sinh nộp bản cứng Hồ sơ dự thi/ dự tuyển tại Văn phòng Khoa Sau đại học và truy cập vào cổng đăng kí tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN 

tại địa chỉ: http://tssdh.vnu.edu.vn sau đó thực hiện đăng kí dự thi trực tuyến theo hướng dẫn. Thời gian nộp hồ sơ và đăng kí online: từ 27/4/2019 đến 05/9/2019 

Các môn thi tuyển sinh Tư vấn tuyển sinh 

+ Môn Cơ bản: Ngôn ngữ tiếng  

+ Môn Cơ sở: Năng lực sử dụng tiếng (thi 02 phần, phần 1: Đọc hiểu, Từ vựng - Ngữ 

pháp, Viết luận; phần 2: Vấn đáp) 

+ Môn Ngoại ngữ 2: Thí sinh sẽ chọn thi một trong các tiếng: Anh, Nga, Pháp, Trung 

Quốc, Đức, Nhật Bản hoặc Ả Rập (Thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ thứ 2 nếu 

có bằng ngoại ngữ khác hoặc Chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định của ĐHQGHN) 

Để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp về các vấn đề liên quan đến tuyển sinh 

sau đại học tại ĐHNN-ĐHQGHN, xin liên hệ: 

Văn phòng Khoa Sau đại học, phòng 102 nhà A3, Trường ĐH Ngoại 

ngữ - ĐHQGHN, đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.   

Mọi thông tin chi tiết xem tại website http://saudaihoc.ulis.vnu.edu.vn/   

Hoặc liên hệ số điện thoại:  024-66806770; 024-37547435  

      Email: sdhcfl@gmail.com 
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 ẠI HỌC QUỐC GIA HÀ                                   TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 
 

1. Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Liên kết Quốc tế Chuyên ngành Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh 

GIAI ĐOẠN I: 

1. Đối tượng tuyển sinh: Cử nhân tiếng Anh 

2. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển các ứng đáp ứng một trong các điều kiện sau: 

+ Đạt điểm thi môn Cơ sở từ 60/100 điểm trở lên trong các kỳ thi tuyển sinh cao học chuyên 

ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh của Trường 

Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN trong thời hạn 24 tháng tính từ ngày thi;  

+ Có Chứng chỉ tiếng Anh bậc 4/6 (B2) theo Khung NLNN dùng cho Việt Nam hoặc tương 

đương.              

+ Có chứng chỉ IELTS  ≥ 6.0 hoặc TOEFL tương đương (trong thời hạn 24 tháng tính từ ngày 

thi). 

3.Thời gian khai giảng:  Tháng 4, tháng 9 và tháng 12 (3 khóa/ năm) 

4. Thời gian đào tạo: 4 -6 tháng 

5. Chứng chỉ sau khóa học: Học viên tốt nghiệp khóa học này được Trường Đại học Ngoại 

ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội cấp Chứng chỉ Bồi dưỡng Sau đại học chuyên ngành Lý luận 

và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh và được xét tuyển vào học Giai đoạn II, MS TEFL 

của chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ giữa Trường Đại học Ngoại ngữ và Trường Đại học 

Southern New Hampshire (Hoa Kỳ) 

GIAI ĐOẠN II: 

1. Đối tượng tuyển sinh: 

+Ứng viên có Chứng chỉ Bồi dưỡng Sau đại học chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ 

môn tiếng Anh do Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN hoặc Trường Đại học Hà Nội cấp với 

điểm trung bình chung (GPA) ≥ 7,0 

+Có chứng chỉ tiếng Anh bậc 4/6 (B2) theo Khung NLNN dùng cho Việt Nam hoặc tương đương 

hoặc có chứng chỉ IELTS  ≥ 6.5 hoặc TOEFL tương đương (trong thời hạn 24 tháng tính từ ngày 

thi). 

2. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển 

3. Thời gian khai giảng:  Tháng 1, tháng 9 (2 khóa/ năm) 

4. Thời gian đào tạo: 9 tháng 

5. Văn bằng sau khóa học: 

Bằng thạc sĩ khoa học chuyên ngành Phương pháp giảng dạy tiếng Anh do Trường Đại học 

Southern New Hampshire (Hoa Kỳ) cấp. 

 

2. Tuyển sinh Dự bị Nghiên cứu sinh 3. Tuyển sinh Chương trình cấp chứng chỉ Biên – Phiên dịch 

1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh có nguyện vọng dự tuyển vào chương trình đào tạo tiến sỹ 

của Trường ĐHNN-ĐHQGHN 

2. Điều kiện: Có bằng hoặc đang tham gia chương trình đào tạo Thạc sỹ chuyên ngành Ngôn 

ngữ hoặc LL&PPGD hoặc đối tượng đủ điều kiện chuyển tiếp sinh đào tạo tiến sỹ từ cử nhân. 

3. Mục đích: Trang bị, bồi dưỡng các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho chương trình đào tạo 

tiến sỹ của Trường ĐHNN-ĐHQGHN 

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt 

5. Kết quả đạt được: Xây dựng được đề cương nghiên cứu (hướng nghiên cứu và đề tài nghiên 

cứu) dựa trên những kiến thức và kỹ năng tích lũy được trong khóa học: 

- Kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lĩnh vực và chuyên ngành dự định nghiên cứu  

- Kiến thức cơ bản và chuyên sâu về phương pháp nghiên cứu, có phương pháp, kỹ năng, 

kỹ thuật, và thủ thuật nghiên cứu 

- Kiến thức và kỹ năng sử dụng các phần mềm hỗ trợ nghiên cứu 

6.Thời gian khai giảng:  Tháng 3, tháng 8 và tháng 12 (3 khóa/ năm) 

7. Thời gian đào tạo: 05 tháng 

Chương trình Biên – Phiên dịch cơ bản: 

- Đối tượng tuyển sinh: Những người có trình độ Ngoại ngữ từ bậc 4/6 (B2) theo Khung NLNN 

dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và có nhu cầu tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ biên – phiên 

dịch ngắn hạn 

- Hình thức tuyển sinh: xét tuyển 

- Kết quả đạt được: Chứng chỉ nghiệp vụ biên - phiên dịch cơ bản của Trường ĐHNN-ĐHQGHN 

     Sau khóa học học viên có thể theo học tiếp lên trình độ cao hơn như Chương trình cấp chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ biên phiên dịch nâng cao của Trường ĐHNN-ĐHQGHN 

Chương trình Biên – Phiên dịch nâng cao: 

- Đối tượng tuyển sinh:  

 Những người có bằng cử nhân ngành ngoại ngữ và các ngành khác. Người học là cử nhân các 

ngành khác cần có trình độ ngoại ngữ bậc 5/6 (C1) theo Khung NLNN dùng cho Việt Nam hoặc 

tương đương khi đăng ký nhập học. 

 - Hình thức tuyển sinh: xét tuyển 

- Kết quả đạt được: Chứng chỉ nghiệp vụ Biên dịch nâng cao (nếu thi môn Biên dịch), Chứng chỉ 

nghiệp vụ Phiên dịch nâng cao (nếu thi môn Phiên dịch) hoặc Chứng chỉ nghiệp vụ Biên Phiên 

dịch nâng cao của Trường ĐHNN-ĐHQGHN (nếu thi cả hai môn) 

3.Thời gian khai giảng:  Tháng 3, tháng 8 và tháng 12 (3 khóa/ năm) 

4. Thời gian đào tạo: từ  3 tháng (Cơ bản); 10 tháng (Nâng cao) 
Chi tiết xin liên hệ: 

VP Khoa Sau đại học, P.102 hoặc P.106, Nhà A3, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN - Số 2 đường Phạm Văn Đồng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội; 

Điện thoại:0246 680 6770 hoặc 0243 754 7435;                                              Email: sdhcfl@gmail.com;                                   Website: http://saudaihoc.ulis.vnu.edu.vn 
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